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Á L T A L Á N O S  T U D N I V A L Ó K  XIX. Túlélő, 2009. március 20-22. 
NEMzetközi  

 

Kedves Túlélők! 
 

Alábbiakban összefoglaljuk nektek a versennyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat: 
 

Kérjük, hogy minden csapat válaszon csapatkapitányt. A csapatkapitány nevét az első napi rajtban kell leadni. 
 

Az első versenynap éjszakai kerékpáros verseny lesz. A tervezett nullidő 21:00 óra, a tervezett indítási köz 8 perc, így a rajt teljes indítási 
időintervalluma 160 perc. Mindenkitől türelmet, fegyelmezettséget és csendet kérünk. (A rajt lakott területen lesz.) A várakozáshoz 
fűtött helyiséget biztosítunk. A rajtba való megérkezés és a rajtolás között minden csapatnak legalább 30 perce lesz fölkészülésre és a 
kerékpár utolsó ellenőrzésére. Ez a versenynap klasszikus, egyenes pályás verseny, minden ponton csak a következő pont helyéről 
kaptok információt. A pálya elején négy ponton pontosztás lesz a torlódások elkerülése miatt. A rajtból az ’1A’ pontra küldött csapatok 
a végig az ’A’ jelű pontra mennek, az ’1B’ jelű ponton kezdő csapatok pedig a ’B’ pontokat érintik. A pálya távolabbi pontjain már nem 
lesznek ’A’ és ’B’ pontok, minden csapat közös pontokat használ. Ezen a versenynapon a cél és a tábor nem ugyanott lesz. A célból a 
táborba autóbusszal szállítjuk át a csapatokat, hosszabb-rövidebb várakozásra biztosan számítani kell, de a várakozáshoz fűtött 
helyiséget és meleg teát biztosítunk. Itt megkapjátok a célba szánt csomagjaitokat is. A kerkékpárok zárt, őrzött helyen, a célban 
maradnak, nem szállítjuk át őket a táborba. Délelőtt 11 órakor minden csapatnak be kell fejeznie az első versenynapot, hogy elegendő 
idő maradjon pihenésre, illetve a pálya lebontására, és a másnapi pálya telepítésére. 
 

A táborba érkezés után fogtok tudni megfürödni. 11 és 14 óra között lehet elfogyasztani a kétfogásos ebédet, ezután következik a 
pihenés. Egy általános iskola tantermeiben, saját fölszereléssel, polifoamon, hálózsákban fogtok aludni. Arra törekszünk, hogy minden 
csapatnak legyen legalább 8 óra ideje pihenésre. Kérjük, hogy a hálótermekbe csak az menjen be, aki aludni akar. A hálótermekben ne 
beszélgessetek, hogy ott valóban pihenni tudjanak az emberek! Tizedikesek és alacsonyabb évfolyamba járók számára kötelező a 8 óra 
alvás. Ajánlott ébredés a rajt tervezett időpontja előtt 2 órával. A szombat estére, éjszakára és vasárnap reggelre szánt hideg 
ételcsomagokat 19 órától lehet majd átvenni csapatonként. 
 

A második versenynap tervezett nullideje szintén 21:00 óra, a tervezett indítási köz 8 perc, így a rajt teljes indítási időintervalluma 160 
perc. A rajtsorrend az előző napi célba érkezési sorrendnek felel meg, így biztosítható a legegyenletesebben a pihenő idő a 
csapatoknak. Ez a versenynap gyalogos, pontbegyűjtő verseny lesz, 10 kötelező ponttal, ahol pontőrök és feladatok is várnak 
benneteket, továbbá 26 nem kötelező ponttal. A nem kötelező pontokon tájfutó edző bóják lesznek, a pontfogás igazolására a bójákon 
elhelyezett kódokat kell a menetlevélre másolnotok. A könnyebb megkülönbözetés kedvéért a kötelező pontokat háromjegyű 
számokkal, a nem kötelezőeket betűkkel jelöljük. A pontfogások sorrendje tetszőleges. A rajt közvetlenül a táborhely közelében lesz. A 
rajt időpontja előtt 1 órával kell a rajtban jelentkeznetek a teljes aznapi fölszereléssel. Aki belépett a rajtba, az már nem mehet vissza a 
táborba. Ekkor megkapjátok a szükséges térképeket és információkat, ez az egy óra áll rendelkezésetekre az útvonal megtervezésére. 
Minden kötelező ponton meg kell majd mondanotok, hogy melyik kötelező pont felé folytatjátok az utat, aminek az a célja, hogy az 
elveszett csapatokról legyen információja a versenyirodának a kereséshez. Az így megadott tervezett útiránytól el szabad térni, de 
nektek is az az érdeketek, hogy a versenyiroda tudja, hogy merre jártok. A cél ezen a napon a táborhelyen lesz. Délelőtt 11 óráig 
minden csapatnak be kell fejeznie a versenyzést, hogy időben Budapestre érkezhessen mindenki, és maradjon idő a pálya lebontására 
is. A célban a kétfogásos meleg ebéd elfogyasztására 10:30 és 14 óra között lesz lehetőség. 
 

Hazautazás csoportbeosztása a célbaérkezés időrendjében lesz. Az elsőként célba érkező 10 csapat fog vonattal hazautazni. Őket az 
autóbuszunk szállítja az első napi célba, ahol visszakapják a kerékpárjaikat és azzal elgurulnak a közelben lévő vasútállomásra, a vonat a 
kerékpárokkal együtt 16 óra körül érkezik a Keleti pályaudvarra. A maradék 11 csapat az autóbusszal utazik haza, ők várhatóan 17-18 
óra körül érkeznek Újpest-Városkapuhoz. A kerékpárokat szállító teherautó ugyanide érkezik az autóbusszal együtt. 
 

Az első versenynap részben külföldön zajlik, a második versenynap terepe belföldön van, de az országhatár közvetlen közelében. Ha 
külföldi határőrrel, rendőrrel, parkőrrel találkoztok, és nem tudtok vele kommunikálni, mutassátok meg neki az idegennyelvű 
üzenetünket, amit mindkét nap a rajtban fogtok megkapni. A második versenynapon különösen ügyeljetek arra, hogy ne lépjétek át az 
országhatárt. A határ végig széles, jól látható nyiladék közepén vezet, nyomvonalát az oldalán fehér, a tetején piros színűre festett 
beton határkövek jelölik. A legtöbb ilyen határkő tetején kis vonalak jelzik, hogy milyen irányban húzódik a határ, továbbá betűk, hogy a 
határ melyik oldala melyik ország. 
 

Fontos, hogy telefonjaitok külföldi hálózaton is működni tudjanak. Ehhez az szükséges, hogy a nemzetközi barangolás (azaz roaming) 
szolgáltatás be legyen kapcsolva. Javasoljuk, hogy aki nem szokta külföldön használni a telefonját, ellenőrizze szolgáltatójánál, hogy ez a 
szolgáltatás be van-e kapcsolva, és tájékozódjon a külföldi telefonhasználat módjáról és költségeiről. Praktikus, hogy ha azt is 
megtanuljátok, hogy hogyan lehet a telefonon kiválasztani, hogy melyik hálózathoz csatlakozzon, mert a határ közelében sokszor a 
hazai és az idegen hálózat is elérhető, de eléggé különböző költséggel. Fontos tudni, hogy idegen hálózaton a fogadott hívásokért is 
fizetni kell. A fogadott sms mindig ingyenes. Külföldi hálózatból hívást indítani és sms-t küldeni csak a szabványos nemzetközi 
hívószámformátumban lehet: +36XXxxxxxxx, ahol XX az egy- vagy kétjegyű körzetszám, xxxxxxx pedig a hat- vagy hétjegyű telefonszám. 
 

Az eredményhirdetést a következő héten március 28-án szombaton 18 órakor tartjuk a Babits Mihály Gimnáziumban. 
 

A verenyhez szép időt, kevés havat, és jó szórakozást kívánunk! 


